
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

,  אפריל7
2022
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https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 5.4.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

ירידה בהיקף הנדבקים החדשים בימים האחרונים: תמונת המצב בישראל

(ימים7ממוצע נע של )מאומתים חדשים  ( R)מקדם ההדבקה 

ומספר0.85עלועומדירדההכפלהמקדם:ירידהבמגמתנמצאתהארציתהתחלואה

לחלוטיןכמעטשולטBA.2וריאנט.שבועיבממוצע10,000-כעלעומדהחדשיםהמאומתים

.הגנומייםמהריצופים90%מעלומהווהבישראלבהדבקות

תחלואהמפניטובההגנהלספקממשיכים,והרביעיתהשלישיתהמנהובייחוד,החיסוניםכינזכיר

את3-4פיהרביעיהחיסוןמעלה,(1,2,3)חדשיםמחקריםמספרפיעל.זמןלאורךקשה

.האומיקרוןבזןלנדבקים,מנותבשלושלחיסוןביחסותמותהקשהמחלהמפניההגנה

שנמצאותלאוכלוסיותמומלץ,מקודמיהםפחותחמוריםBA.2-וההאומיקרוןשווריאנטהגם,לפיכך

בחיסוןדיחויללאלהתחסן('וכורקעמחלותבעלי,מבוגרים)קשהלמחלהיותרגבוהבסיכון

.הרביעי

והתקהלויותלאירועיםלהובילצפוייםאשר,והפסחאהפסחחגיולקראתהרמדאןחודשרקעעל

לתקופהוהאירועיםהחגיגותהתאמתשלהחשיבותמתחדדת,והגילאיםהמגזריםבכלל

השבועותבשלושתהתחלואהלעלייתתרמו,כזכור,הפוריםחגיגות.המגפהשלהנוכחית

,מאומתעםמגעאותסמיניםבהינתןבדיקותהמשךעללהקפדהרבהחשיבותישנה.האחרונים

.סגוריםבמקומותהתקהלויותבעתמסיכהועטיית,הניתןככלחלליםאוורור

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.24.22272835v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-1478439/v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201570
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עדכונים מהעולם

,קונגהונג)בתחלואהדעיכהישנהאומיקרוןגלללאBA.2גלשחווהמדינותברובגם

אפס"מדיניותמאותגרתבה,בסין.בתאילנדגםוכן,העלייהנמשכתביפן.(זילנדוניוהודו,סינגפור

קשיםומגבלותסגרבצעדינוקטעדייןוהממשלמאומתיםשיאילהישברממשיכים,"תחלואה

.ההדבקותאתלצמצםבמטרה

מדינותשלרבבמספרודועךנבלםהעולמיBA.2גל

לאחר(העולםמדינותברובדומיננטי)BA.2בשלהעולמיתבתחלואההחוזרתהעלייהמגמת

,אוסטרליה-מדינותבמספרנמשכתעדייןהעלייה:מצטמצמת(BA.1)האומיקרוןגלדעיכת

וגדלהולךמספרלצד,זאת;(פלורידה,רזי'גניו,יורקניו)ב"בארהמדינותומספרבלגיה,פורטוגל

מובהקתדעיכהבהןשקיימתאו,(ויווןקנדה,איטליה,צרפת)העלייהנבלמהבהןמדינותשל

.(וקפריסיןבריטניה,הולנד,שוויץ)

של(זניםשניביןשילוב)ורקומביננטיםBA.2שלזניםתתיהעתכלבעולםמזוהים,ברקע

.הדבקהמבחינתכלשהומשמעותייתרוןמפגיניםאינםמרביתםאשרBA.2-ואומיקרון

עלטכניח"דו(UKHSA)הציבורלבריאותהבריטיתהסוכנות(29/3)פרסמההאחרוןבשבוע

בסיסעל)BA.2-לביחסבבריטניהיותרמהירבקצבהתפשטותמציגאשרXEהרקומיבננט

.נוטרהואבהןנוספותבמדינותדומהתופעהזוהתהלא,זאתעםיחד.(ריצופים

גל אומיקרון  
(BA.1)

עלייה חוזרת  
(BA.2)

מאומתים יומי למיליון איש במספר מדינות שחוו עלייה חוזרת' מס

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fgovernment%2Fuploads%2Fsystem%2Fuploads%2Fattachment_data%2Ffile%2F1063424%2FTech-Briefing-39-25March2022_FINAL.pdf&clen=4826400&chunk=true&pdffilename=Tech-Briefing-39-25March2022_FINAL.pdf
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להמשךהמלצהנשמרת;בעולםמסכותעטייתלחובתבנוגעמעורבתמגמה
חלההחובהשבהםהמקומותלגביוגמישות,שמבטלותבמדינותגםעטייה

עדכונים מהעולם

במקביל.המערבבמדינותהפניםמגבלותביטולשלהדרגתיתמגמהנצפיתפברוארמתחילת

חובהלבטלבחרומהמדינותחלקכאשר,המסכותעטייתלחובתביחסשונותהקלותקיימות

,המסכותעטייתחובתאתביטלובריטניהונורבגיה,הולנד,שוויץ.המוסדותסוגיברובזו

דנמרק.ציבוריתבתחבורה,מהמקריםובחלקרפואייםבמוסדות,תעופה-בשדות,בטיסותלמעט

במספרנימקההמהלךאת.המוסדותסוגיבכל,גורףבאופןהמסכותעטייתחובתאתביטלה

.יוםמדיהנדבקיםריבויחרף,הנמוךוהמאושפזיםהחולים

חובתאתמשאירותנוספותומדינותבלגיה,פורטוגל,ספרד,בהקלהשבוחרותלמדינותבניגוד

אכיפתעלרבהבמידהומקפידות,סגוריםובחלליםהציבוריתבתחבורההמסכותעטיית

.זוחובה

לאשמלכתחילה)החוקיתהחובהביטולאף-עלמסכותלעטותממשיכההאוכלוסייהמרביתיפןב

לפניעודזהמניעתיבצעדמורגלתהאוכלוסייהשם,ביפןהמסכותלעטייתהעיקריהגורםהייתה

.מחוזכללבחירתההחלטהאתמותירהגרמניהו,(הקורונהמגפתפרוץ

בשלבאותהשביטלולאחרהמסכותעטייתחובתאתהחזירוב"שבארהיורקניוומדינתאוסטריה

להפחיתובמטרה(יורקבניו100,000לכל40-כ)היומיהמקריםבמספרעלייהעקב,יותרמוקדם

.ההדבקותהיקףאת

ממליצותקוריאהודרוםהולנד,אירלנדאולם,החובהאתביטלוהמדינותמרביתהספר-בבתי

-לבתיובהסעותבכיתותמסכותעטייתלחייבממשיכהאיטליהואילובהלהשתמשלהמשיך

.הספר

אין קשר הכרחי בין מגמת התחלואה לבין  ; מאומתים למיליון מתחילת פברואר בשורת מדינות' מס
למעט אוסטריה וגרמניה שהאריכו את החובה בשל תחלואה מדווחת גבוהה, החלטות לגבי חובת המסכות

https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-lifts-most-covid-19-restrictions/47352480
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/face-masks-mandatory-in-several-places#:~:text=People%20aged%2013%20and%20over,to%20stay%201.5%20metres%20apart.
https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/face-masks/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.thelocal.dk/20220311/danish-airports-drop-face-mask-rules-after-more-than-600-days/
https://www.thelocal.es/20220204/masks-to-stop-being-mandatory-outdoors-in-spain-on-wednesday-february-9th/
https://www.safecommunitiesportugal.com/guidance-on-the-use-of-masks-by-the-general-population/
https://www.info-coronavirus.be/en/facemask/
https://www.japan-guide.com/e/e2234.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-schutzmassnahmen-ende-103.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://www.syracuse.com/coronavirus/2022/04/new-york-state-expands-call-for-wearing-masks-to-5-counties-in-central-ny.html
https://www.citizensinformation.ie/en/health/covid19/face_coverings_during_covid19.html#:~:text=Wearing%20a%20face%20covering%20is,one%20without%20a%20reasonable%20excuse.
https://korean.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.wired.it/article/green-pass-mascherine-scuola-positivi-regole-aprile/
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חולים במצב קשה

מצטבר-חולים במצב קשה 

חדשים-חולים במצב קשה 

*

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

נתוני התחלואה בישראל–נספח 

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

22-
7+

שינוי ממוצע ליום -3)
(בשבוע האחרון

35 256

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים
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מאומתים חדשים

מספר בדיקות שבוצעו

"ואמהותמגן אבות "לא כולל ; לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים אחרוניםשבועיים
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גילאי מאומתים חדשים

כלל המאומתים החדשים

*התפלגות החולים בשבוע האחרון לפי גיל

(שבועי)חולים חדשים במצב קשה 
פילוח לפי קבוצת גיל של אחוז החולים קשה החדשים בכל 

מתוך כלל החולים קשה באותו השבוע( ללא מצב קריטי)שבוע 

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 


